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ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6231

افتتاحية اليوم

ر ٌّد إيراني مشروع
أطلق��ت إي��ران العن��ان للخط��وة الثالث��ة م��ن
خف��ض التزاماته��ا ف��ي إط��ار االتف��اق الن��ووي ال��ذي
وقعت��ه م��ع مجموع��ة «خمس��ة زائ��د واح��د» ،وبموجبه��ا
س��تخفف االلتزام��ات ف��ي مج��ال األبح��اث
النووية للشروع بتطوير أجهزة الطرد المركزي،
فما أسباب ودوافع ما قامت به طهران؟.
بقي��ت إي��ران ملتزم��ة بتعهداته��ا حت��ى
توقي��ت إعالنه��ا وقفه��ا والدخول ف��ي الخطوة
الثالث��ة ،وه��ذا م��ن حقها بضمان��ة االتف��اق عموماً
والم��ادة  36من��ه عل��ى وج��ه الخص��وص ،وذل��ك عل��ى
خلفية االنس��حاب األمريكي أحادي الجانب وتملص الدول
األوروبي��ة الموقع��ة م��ن تعهداته��ا بتنفيذ التزاماته��ا ،فجاء
قرار إيران هذا ضماناً لحقها في إطار االتفاق ،ورداً صريحاً
عل��ى تواصل النق��ض األوروبي ،والخ��روج األمريكي وتنصله
من االتفاق بغير وجه حق!.
ولم��ن ال يع��رف ه��ذه الحقيق��ة فق��د أمهل��ت طه��ران
ال��دول األوروبي��ة مزي��داً م��ن الوق��ت لتنفي��ذ تعهداته��ا على
م��دى مرحلتي��ن م��ن أج��ل إنق��اذ االتف��اق ومواجه��ة الحظر
األمريك��ي ،رغ��م االس��تياء اإليران��ي م��ن تمل��ص األوروبيين،
وإب�لاغ طه��ران له��م بتقلي��ص التزامه��ا خط��و ًة خط��و َة إذا
ل��م يكون��وا جادي��ن واتخاذها الخط��وة الثالثة ف��ي حال عدم
تنفيذه��م اللتزاماته��م ،وأمهله��م الرئي��س حس��ن روحان��ي

ش��هرين إضافيي��ن من أج��ل االلت��زام واإلبقاء عل��ى االتفاق،
لك��ن المهل��ة اإلضافي��ة انته��ت م��ن دون أي الت��زام أوروب��ي،
لتعلن طهران بدء تنفيذ الخطوة الثالثة المتصلة بالبحث
والتطوير النوويين.
ل��م تك��ن إيران لتتخذ قرار الدخ��ول في الخطوة الثالثة
ل��وال تقاع��س ال��دول األوروبي��ة وتملصه��ا ،ورغ��م التح��رك
اإليران��ي الجدي��د ،ل��م تغل��ق طه��ران أب��واب الح��وار،
وأعلنت مراراً وتكراراً عودتها إلى تنفيذ ما يتوجب
عليه��ا في حال عدول األط��راف األخرى عما
ه��م عليه م��ن ابتزاز غير منطقي تجاه إيران،
والع��ودة إلى تنفيذ ما يج��ب على هذه األطراف
فعل��ه ف��ي إط��ار االتف��اق ،لك��ن عل��ى م��ا يب��دو ومن
خالل المهل ،والبرود األوروبي وأسباب أخرى معروف
بعضها والبعض اآلخر مبهم ،سيبقى الوضع على ما وصلت
إليه الحال وربما أكثر ،إذا لم يتم تحس��س نتائج ما أصبح
واقعاً وتداعياته عليه.
بطبيعة الحال إيران أكدت غير مرة تمس��كها باالتفاق
الن��ووي ،بي��د أن عدم التزام بعض األط��راف الموقعة ،دفعها
التخاذ ما يلزم لضمان حقها الذي تجمع أغلب الدول على
تأييده ،وهاهي ماضية في تنفيذ بنود الخطوة الثالثة التي
سيكون لها انعكاس واضح يغير كل التوقعات ،فهل سيبقى
الجمود األوروبي كما هو ،أم سنشهد تحركاً آخر؟.

إسرائيل تعترف :جبهة الشمال تحولت لخطر وجودي
«التح��دي الوج��ودي الجديد ال��ذي تواجهه إس��رائيل»
ه��و العن��وان ال��ذي اخت��اره العمي��د المتقاع��د م��ن الجي��ش
اإلس��رائيلي غيرش��ون هاكوهي��ن لبح��ث نش��ره األربعاء في
مركز «بيغين السادات للدراسات اإلستراتيجية» وكان قد
ترأس سابقاً الكليات العسكرية.
ي��رى هاكوي��ن أن «الربي��ع العربي في الس��نوات العش��ر
الماضي��ة أت��اح إلس��رائيل التمت��ع باس��تراحة إس��تراتيجية
جعلت الكثيرين من الخبراء في شؤون األمن يتوصلون إلى
اعتق��اد ب��أن إس��رائيل ل��م تعد تواجه خط��راً وجودي �اً ،ولكننا
حي��ن ن��رى كيف ب��دأت حرب «الربي��ع العرب��ي» تقترب من
نهايتها ها نحن نجد تحدياً وجودياً جديداً يظهر على طول
حدود شمال إسرائيل وجنوبها في القطاع».
يح��ذر هاكوهي��ن م��ن خط��ر تزاي��د الق��درات
العس��كرية المنفتح��ة عل��ى بعضه��ا في الش��مال
ل��دى س��ورية والمقاوم��ة اللبناني��ة وإي��ران
واس��تمرار دعمه��ا العس��كري واللوجس��تي
ف��ي صناع��ة الصواري��خ لس��ورية وح��زب اهلل،
ويعت��رف بالصعوب��ة البالغة اآلن للتخلص من
كل ه��ذه الق��درات ،وبأن «إس��رائيل تواجه ألول مرة
منذ اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام  1979االحتمال
الواقع��ي لمجابه��ة عل��ى ع��دة جبه��ات ف��ي وق��ت واح��د م��ن
جنوب لبنان ومن سورية ومن قطاع غزة إضافة إلى عمليات
عسكرية في داخل الضفة الغربية».
يوض��ح أن ه��ذه الجبه��ات س��تعتمد عل��ى ح��رب إط�لاق
الصواري��خ عل��ى أه��داف إس��رائيلية م��ن البن��ى التحتي��ة
اإلس��تراتيجية مثل قواعد سالح الجو والمراكز العسكرية
ومحط��ات الطاق��ة والمراك��ز الس��كنية ،وه��ذا م��ا يجع��ل
إس��رائيل «تج��د نفس��ها ،بموج��ب م��ا يق��ول ،تحي��ط به��ا
الني��ران م��ن كل الجه��ات ،ويض��اف إل��ى ذل��ك دور ق��وات
الحش��د الش��عبي م��ن الع��راق» ،وال يس��تبعد هاكوهين في
بحث��ه إمكاني��ة اختراق ع��دد من المقاتلين المس��لحين من
المقاوم��ة اللبناني��ة في جنوب لبنان إلى داخل مس��توطنات
الش��مال .ويتف��ق رئي��س الحكوم��ة س��ابقاً إيه��ود ب��اراك م��ع
ه��ذه االحتماالت حي��ن يقول« :إن األخط��ار الخارجية على
إسرائيل أصبحت كثيرة وهي تتطور وال يجب أبداً التقليل
م��ن ش��أنها» ،لكن��ه رغ��م ه��ذا االس��تنتاج «ال يعده��ا خط��راً
وجودياً على مصير إس��رائيل ،ومع ذلك يحاول هاكوهين
تأكي��د وجه��ة نظ��ره بوج��ود خط��ر وج��ودي ،في��رى أن قوى

جهة الشمال ستستند في مجابهتها على االعتماد لسياسة
المراحل ضد إسرائيل.
ح��رب االس��تنزاف الت��ي ش��نها الجيش��ان المص��ري
والس��وري م��ن جبهتي��ن ع��ام  ،1968م��ن جبه��ة القن��اة ض��د
خط بارليف للتحصينات اإلس��رائيلية في الضفة الش��رقية
لقن��اة الس��ويس وم��ن جبه��ة ح��دود الج��والن المحت��ل ضد
مواقع الجيش اإلس��رائيلي ،ش��كلت المرحل��ة األولى لحرب
تش��رين عام  ،1973وهذا ما أش��ار إليه هاكوهين حين ذكر
أن الخط��ر الوج��ودي الجديد هو في هذه المراحل والنهاية
الت��ي س��تصل إليه��ا ،ويس��تنتج ف��ي نهاي��ة بحثه أن��ه «وعلى
الم��دى الطوي��ل يمك��ن لهذا الوض��ع الراه��ن أن يتحول إلى
تأثي��ر اس��تنزافي مس��تمر فيولد إلس��رائيل فش� ً
لا ف��ي نظام
حصانتها فيكبح تقدمها ونجاحها ويتس��بب بتآكل األمل
عند الشعب اليهودي بوطن آمن ومزدهر.
ف��ي ه��ذه الخاتم��ة الت��ي يضعه��ا يس��لط هاكوهي��ن
الض��وء على أن إس��رائيل تم��ر اآلن بأزمة وجود وليس
أزمة أمن وتفوق وقدرة على الصمود فقط.
ف��ي واقع األمر ،تعرضت إس��رائيل إلى
حرب اس��تنزاف من أط��راف وقوى الجبهة
الش��مالية في س��ورية ولبنان منذ اجتياحها
عام  1982لألراضي والسيادة اللبنانية ،وتصدت
له��ا ف��ي ذل��ك الوق��ت مجموع��ة ق��وى كان��ت
قاعدتها سورية وجيشها المنتشر على األرض اللبنانية
وكذلك القوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية وفصائل
المقاومة الفلس��طينية ،وتش��كلت من ه��ذه القوى قدرة
اس��تنزاف ل��م تتوق��ف ضد ق��وات االحتالل عل��ى األرض
اللبناني��ة خ�لال  18عاماً توجتها بتحري��ر جنوب لبنان
ع��ام  ،2000وانتقال المقاومة اللبنانية بقيادة حزب اهلل
إلى مرحلة استنزاف جديدة انتهت بانتصار تموز 2006
وتصاع��د ق��وة مح��ور المقاوم��ة ال��ذي اتخذ من س��ورية
قاعدته األساسية.
في هذه المرحلة التي يمثلها انتصار سورية وحلفائها
في الحرب التي وصفها هاكوهين بأنها «أتاحت إلسرائيل
اس��تراحة إس��تراتيجية» ،ازدادت ق��درات جبه��ة الش��مال
وتمتنت وحدة مجابهتها لكل أشكال العدوان اإلسرائيلي بل
األميركي في الوقت نفسه وهذا ما يؤكده هاكوهين في
بحثه.
تحسين الحلبي

عني على الصحافة االجنبية

الغرب يريد اقتطاع جزء من روسيا في منطقة القطب الشمالي

وعدم قابليتها للدحض ،بقدر ما هو سياسي”.
أي يمكن ،ألسباب سياسية ،أن تمتنع األمم المتحدة عن
انته��ت وزارة الطبيع��ة الروس��ية م��ن األبح��اث العلمي��ة
اإلضافي��ة الالزمة لتوس��يع حدود روس��يا ف��ي منطقة القطب االعتراف بحقوق روسيا في أراضي القطب الشمالي؟
قواني��ن البيروقراطي��ة الدولي��ة ،ل��ن تس��مح ب��أن يقول��وا
الشمالي .ففي العام  ،2015أرسلت روسيا طلبا إلى األ م��م
لروس��يا «ال» بش��كل مباش��ر ،حيث من الواضح للعيان أن لها
المتح��دة لتوس��يع ح��دود الج��رف الق��اري ف��ي
حق��ا في ه��ذه المناطق .على األرجح ،س��وف يماطلون
القطب الش��مالي بمقدار  1.2مليون كيلومتر
سف
و
ب
ف��ي ح��ل المش��كلة لس��نوات ،وس��وف يطلب��ون
مربع.
و
د
نايا ب
مزي��دا م��ن اإلثبات��ات .وأك��رر أن الرف��ض
تجدر اإلشارة إلى أن روسيا ليست وحدها
ر
ي
سا
المباشر لحق دولة قطبية شمالية مثل روسيا،
الت��ي تتحدث ع��ن تبعية جرف القطب الش��مالي
سيكون صداميا للغاية.
لها .ففي س��ياق الس��باق القطبي الش��مالي ،وجدت روسيا
نفس��ها مضط��رة لجم��ع األدل��ة على تبعي��ة الج��رف القطبي
يتوق��ع ح��دوث نزاع��ات م��ع ال��دول الت��ي
وموارده لها.
تقد م��ت إل��ى األم��م المتح��دة بطلب��ات مماثل��ة لالعت��راف
وف��ي حديث��ه لـ»س��فوبودنايا بريس��ا» ،رأى مدي��ر مرك��ز بحقوقه��ا ف��ي ج��رف القط��ب الش��مالي ،ولك��ن بع��د روس��يا.
اقتصادي��ات الش��مال والقط��ب الش��مالي ،األس��تاذ بجامع��ة بالدرج��ة األول��ى ،مع الدنمارك وكن��دا .عندما كنا وحدنا
موس��كو الحكومي��ة ،الكس��ندر بيلياس��وف ،أن ذل��ك لم يق ّرب المطالبي��ن بالحق��وق ،خ�لال فترة زمنية قصيرة نس��بيا ،لم
روس��يا م��ن النص��ر النهائ��ي في قضي��ة تبعية أراض��ي القطب تكن هذه المهمة تنذر بأي مشاكل .ولكن بعد ذلك ظهرت
الشمالي.
ادع��اءات مض��ادة ،األم��ر ال��ذي أدى إل��ى تعقي��د الموق��ف إلى
وق��ال« :لممثل��ي ال��دول غي��ر الصديق��ة لروس��يا ،مث��ل حد كبير ،على الرغم من أن التقاطعات مع المناطق التي
بولن��دا ،حض��ور في مجموعة العمل التابع��ة لألمم المتحدة تطالب بها روسيا جزئية.
للنظ��ر ف��ي الطلب��ات .واآلن ،ال يتعلق األم��ر باكتمال األدلة
أندريه زاخارتشينكو
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ان االم��ام الحس��ين (ع) حينما قرر المضي
برحلت��ه االصالحي��ة ،كان ش��عاره االس��مى
االنتص��ار للحرية واالنس��انية وف��ي هذه الرحلة
االيماني��ة ثم��ة محط��ات يمكن الوق��وف عندها
الس��تجالء الحقائ��ق ابرزه��ا ان منب��ر الحس��ين
(ع) ال��ذي خاط��ب في��ه اهل��ه واصحاب��ه واعداءه
كان منب��ر الص��دق والحقيق��ة واالص�لاح ف��ي
مواجهة منابر الكذب والفس��ق والتزييف ثم ان
خ��روج الحس��ين في ه��ذه الرحل��ة كان خروجا
س��لمياً ولي��س مس��لحا او طالب ث��أر وان قافلته
كان��ت تض��م اف��راد عائلت��ه واقارب��ه وبع��ض
االصحاب حيث ترك الجميع المنازل واألموال
ول��م يحمل��وا معه��م س��وى الوف��اء واالخ�لاص
واالس��تجابة لرس��ائل نج��دة المظلومي��ن وان
كل الذين مع الحسين حضروا بارادتهم وحتى
الذي��ن انضم��وا مع��ه ف��ي الطري��ق قب��ل ان تب��دأ
المعركة انضموا بايمان ووعي وفي فصل آخر
م��ن فص��ول المواجهة مع األع��داء يمكن وصف
االس��اليب والمنه��ج الت��ي تعام��ل فيه الحس��ين
م��ع خصوم��ه عل��ى ان��ه يحمل من الرقي بش��كل
يجعل��ه مدرس��ة فكرية وسياس��ية واخالقية فهو
ل��م يب��دأ حرب��ا او قت��اال وكان الخ��ر اللحظات
يق��ول ان��ه داعية اصالح ول��م يطالب بغنيمة وال
بمنص��ب وال بعن��وان وبق��ي معس��كره معس��كرا

استلهام العبر
لالحرار فيما اختار المعس��كر المقابل الرضوخ
للعبودية واطاعة مخلوق بمعصية الخالق ومن
يتمعن في خطابات الحس��ين عليه الس�لام في
ملحم��ة الط��ف س��يجد انه��ا دلي��ل للمتحيرين
والمظلومي��ن ف��ي كل ارج��اء المعم��ورة فه��ي
تحت��وي االدي��ان والمذاه��ب والقومي��ات وه��ي
البرهان على ان الحسين لكل االنسانية ( ان لم
يك��ن لك��م دين فكونوا أح��رارا ) وهو بهذا يؤكد

بان��ه ورث االيم��ان والمحبة م��ن ابيه الذي اعلن
اول الئحة عالمية لحقوق االنسان حينما قال)
الن��اس صنف��ان ام��ا اخ ل��ك في الدي��ن او نظير
لك في الخلق ) والغرابة في ذلك فالحس��ين
ب��ن عل��ي ب��ن اب��ي طال��ب ول��د ف��ي بيت ن��زل فيه
الكت��اب خاط��ب في��ه اهلل رس��وله الكري��م محمد
(وماارس��لناك اال رحم��ة للعالمي��ن )والعالمي��ن
هن��ا ه��م س��كان الكوك��ب برمتهم وب��كل مللهم

ونحله��م ولي��س س��كان الجزي��رة العربي��ة ام��ا
استش��هاد االم��ام الحس��ين فه��و م��ن اعظ��م
االمثل��ة في التاريخ على الفداء والتضحية من
اج��ل االمة وقد امن الحس��ين ب��أن اراقة دمه هو
الش��يء الوحي��د الذي يمكن فيه له��ذه االمة ان
تستعيد وعيها وان تنطلق بصحوة نحو مرحلة
جدي��دة تك��ون في��ه ق��ادرة على دح��ر الظالميين
وتحطي��م ج��دار الخ��وف وهك��ذا كانت محطة
االستشهاد بداية عهد جديد ادركت فيه االمة
عظمة الرزية والمصيبة التي حلت في كربالء
وتكش��فت له��ا اس��اليب منظوم��ة االكاذي��ب
والخ��داع ال��ذي انس��اق وراءه المهزوم��ون خل��ف
راي��ة الفس��اد وف��ي ايامن��ا ه��ذه نس��تعيد ه��ذه
الوقف��ة البطولي��ة التي تحم��ل ال��دروس والعبر
م��ن اج��ل ان تك��ون ه��ذه المحط��ات والفص��ول
دلي��ل عم��ل يواج��ه في��ه المظلوم��ون ف��ي بالدنا
اش��كال التعس��ف واالضطه��اد والتهميش حيث
ت��دور دورة التاري��خ ويتج��دد خط��اب الحس��ين
ويحض��ر صدى صرخته في كل زاوية من زوايا
الظالم معلنة خلود المثل والمبادىء التي جاء
به��ا الحس��ين لتكون دس��تورا حيا لكل الش��عوب
المس��تضعفة وه��ي تواج��ه منظومة االس��تبداد
في كل زمان ومكان.
د .علي شمخي

عنوان الخطوة اإليرانية النووية الجديدة..
البحوث وأجهزة الطرد املركزي املتط ّورة

تتوج��ه األنظ��ار مج �دّداً ال��ى إي��ران ،حي��ث اعلن��ت منظم��ة الطاق��ة النووي��ة
اإليراني��ة عب��ر المتحدث باس��مها به��روز كمالوندي الس��بت عن ماهي��ة خطوات
تقلي��ص التزامه��ا باالتف��اق الن��ووي ف��ي مرحلتها الثالث��ة ،نتيجة تقاع��س الدول
األوروبي��ة ع��ن الوف��اء بالتزاماته��ا ف��ي االتف��اق ال��ذي يعان��ي «موتاً س��ريرياً» منذ
انسحاب الرئيس األميركي دونالد ترامب منه ،وفرضه إجراءات حظر على إيران.
ف��ي العم��وم الخي��ارات أم��ام الجمهوري��ة اإلس�لامية لتقلي��ص االلت��زام
كثي��رة ،فعل��ى س��بيل المث��ال ،ال الحص��ر… ف��إ ّن االتف��اق أل��زم إي��ران بنسبة
تخصيب حدودها  3.67في المئة ،إال ا ّن إيران في المرحلة الثانية من
التقليص رفعت النس��بة الى أكثر ،ربما قاربت الخمس��ة في المئة،
لذا من الخيارات المطروحة في المرحلة الثالثة رفع النسبة الى
أكثر من خمسة ،ويقول معنيون إيرانيون انه بإمكان إيران رفع
النس��بة الى عش��رين ف��ي المئة خالل يومين فقط .م��ع العلم ا ّن
لدى إيران القدرة على الرفع النس��بة أكبر ...زادت إيران في المرحلة
الثاني��ة إنت��اج كمي��ات اليورانيوم المخصب لتصل الى أكث��ر من  300كلغ،
ّ
أي ما يتجاوز الح ّد المسموح به في االتفاق ،أيضاً يمكن ان ترفع الزيادة إلى 400
كل��غ أو اكث��ر ...وكانت الوكالة الذرية الدولية للطاقة النووية ،قد أعلنت في
الش��هر الماض��ي أ ّن إيران قد تخطت كال من الح � ّد المتعلق بمخزون اليورانيوم
المخصب البالغ  202.8كلغ والح ّد المتعلق بنقاء المادة االنشطارية البالغ 3.67
بالمئة .وقالت إ ّن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم لنقاء نسبته  4.5بالمئة ولديها
مخزون من اليورانيوم المخصب يبلغ  213.5كلغ .ينص االتفاق على ا ّن تحويل
مفاعل فوردو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز ألبحاث الفيزياء
والتكنولوجي��ا النووي��ة .ل��ذا ف��إ ّن الق��رار اإليران��ي ه��و بالع��ودة ال��ى إع��ادة العم��ل
بالمفاع��ل كم��ا كان في الس��ابق ،ووق��ف االلتزام في مج��االت البحث والتطوير
الن��ووي .وأم��ر الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحاني منظم��ة الطاقة الذري��ة اإليرانية
بالتخل��ي ع��ن ّ
أي قيود في مجالي البحث والتطوي��ر النوويين وأنواع مختلفة من
أجهزة الطرد المركزي ،وك ّل ما نحتاج إليه من أجل تخصيب األورانيوم.

والمرج��ح ش��به المؤك��د ف��ي الخط��وة الثالث��ة م��ن عملي��ات تقلي��ص إيران
اللتزاماتها باالتفاق النووي:
أو ًال :زي��ادة ع��دد أجه��زة الط��رد المرك��زي بع��د ان خفضه��ا االتف��اق بمقدار
الثلثين وأصبحت  5060جهازاً فقط.
ثانياً :اس��تخدام أجهزة طرد متطورة من جيل  IR6و  IR7وربما  ،IR8وذلك
بحسب مصادر رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي .مهمة
األجهزة الجديدة ،تس��ريع التخصيب بما يمكن أن ينتج وقوداً لتش��غيل محطات
الكهرب��اء وتطوي��ر اس��تخدامات التكنولوجي��ا النووي��ة ف��ي المج��االت المدني��ة
األخ��رى .ومن ش��أن أجهزة الط��رد الجديدة المص ّنعة محلي �اً ،زيادة تخصيب
اليورانيوم من  26إلى  48مرة أكثر من األجهزة الحالية .IR1
وفع� ً
لا أج��رت منظمة الطاق��ة الذرية اإليراني��ة اختباراً
عل��ى أجه��زة الط��رد الجدي��دة بض��خ غ��از س��ادس فلوري��د
اليورانيوم .وركبت ما يصل إلى  33جهاز طرد مركزي من
طراز  IR6وضخت غاز س��ادس فلوريد اليورانيوم في  10أجهزة
فقط .وهذا الغاز أو هكسا فلوريد اليورانيوم  ، UF6هو غاز ينتج
م��ن أكس��يد اليوراني��وم ،ويصل إلى ه��ذه المرحلة تمهي��داً لعملية
التخصيب.
يشار الى ا ّن إيران امتلكت في العام  2016عشرين جهاز طرد من طراز «آي آر-
 .»8الخطوة اإليرانية الثالثة من عملية تقليص االلتزام باالتفاق النووي ،تؤشر
بشكل واضح الى فشل المبادرة الفرنسية حتى اآلن في تحقيق خرق إيجابي على
مس��ار الح ّل ،رغم خطوة حس��ن النية التي أبدتها طهران من خالل إطالق س��بعة
من البحار الذين كانوا على متن الناقلة النفطية البريطانية المحتجزة لديها.
إال ا ّن خط��وات التقلي��ص اإليراني��ة ،يمك��ن التراج��ع عنه��ا ف��ي مقاب��ل ب��دء
االتحاد األوروبي بتنفيذ تعهّداته الواردة في االتفاق النووي.
د .حكم أمهز

دواعش أوروبا العائدون واملستبعدون ..اإلرهاب يطل برأسه
مات��زال قضية أعضاء تنظيم داعش تتفاعل فى
أروق��ة أجه��زة األم��ن األوروبي��ة واألمريكي��ة ،وبالرغ��م
م��ن اإلع�لان عن هزيم��ة التنظيم فى س��وريا والعراق
هن��اك توقع��ات ب��أن األف��كار التي قام عليه��ا التنظيم
م��ا ت��زال قائم��ة ،خاص��ة م��ع مصي��ر معل��ق لعش��رات
اآلالف م��ن اإلرهابيي��ن وأس��رهم وأوالده��م وم��ا ت��زال
أوروب��ا ترف��ض اس��تقبال مواطنيه��ا م��ن الدواع��ش،
وحت��ى مئ��ات األس��ر م��ن زوج��ات وأطف��ال ،يمثل��ون
خط��را ،خاص��ة أن داعش��يات كثي��رات
م��ا يزل��ن متمس��كات بأف��كار التنظيم
اإلرهاب��ي ،ومعه��ن مئ��ات األطف��ال
والمراهقين الذي��ن ولدوا في ظل
صع��ود التنظي��م ،وبعضه��م ت��م
ضم��ه لداع��ش وتدريب��ه عل��ى القت��ال
والتفجير.
وظل األوروبيون يعتقدون أن داعش ظاهرة شرق
أوسطية حتى اكتشفوا انخراط اآلالف من شبابهم
ف��ي صف��وف التنظي��م .ع��ودة ش��بابهم وق��د اعتنق��وا
الفك��ر التكفيري ويؤمنون بالقتل والذبح ،وهؤالء لم
يكون��وا من ش��باب الدول العربية واإلس�لامية ،لكنهم
ول��دوا وتعلم��وا في أوروب��ا ومع هذا وصل��وا إلى الفكر
الداعشي بشكل دفعهم للسفر إلى سوريا والعراق.

هناك اختالف في أرقام المقاتلين األجانب في
صف��وف داع��ش ،وهن��اك  40 -30آالف مقاتل أجنبي،
حسب إحصائيات األمم المتحدةَ ،ق ِدموا إلى العراق
وسوريا لالنضمام إلى تنظيمات إرهابية .ويقدر عدد
الدواع��ش األوروبيي��ن بي��ن  5-4آالف وتص��ل بع��ض
اإلحصائيات بالرقم إلى  8آالف أوروبى ،يمثلون أزمة
عالقة ،في ظل رفض بالدهم استعادتهم.
ونش��رت لوفيجارو الفرنسية ،في مايو الماضي،
أن الع��راق تس��لم  20عنص � ًرا م��ن تنظي��م «داع��ش»،
منهم  14فرنس � ًيا من قبل قوات س��وريا الديمقراطية
«قس��د» ،ودع��ا الرئي��س األمريك��ي دونال��د
ترام��ب العواص��م األوروبي��ة إلع��ادة
مواطنيه��ا المحتجزين خالل حملة
«داع��ش» ض��د س��وريا .لك��ن بع��ض
دول أوروب��ا ق��ررت إس��قاط الجنس��ية
ع��ن مواطنيه��ا م��ن حامل��ي الجنس��يات
المزدوجة ،وترفض فرنس��ا وألمانيا السماح
بع��ودة دواعش أوروبيين .وبالفعل س��حبت الس��لطات
البريطاني��ة الجنس��ية مم��ن انخ��رط ف��ي القتال مع
«داعش» من مزدوجي الجنسية ،مثل شميمة بيجوم
التي انضمت إلى التنظيم في الخامس��ة عش��رة ،وتم
تجريدها من جنسيتها وعدم السماح لها بالعودة إلى

بريطاني��ا .من جهتها دعت أنجريت كرامب ،خليفة
أنجي�لا ميركل في رئاس��ة حزب االتحاد المس��يحي
الديمقراط��ي ف��ي ألماني��ا ،إل��ى ض��رورة تمري��ر ق��رار
س��حب الجنس��ية األلماني��ة مم��ن قات��ل م��ع تنظي��م
«داعش» من ذوي الجنسيات المزدوجة.
األزمة في حال إطالق سراح هؤالء المقاتلين أو
تس��ربهم إلى دوله��م ،خاصة العناصر غير المس��جلة
قائما
ل��دى أجه��زة األمن والتي يمكن أن تمثل خط ًرا ً
عل��ى أوروب��ا .صم��ن م��ا أس��ميه «اإلره��اب المعول��م»،
حي��ث خط��ر التهدي��د ال يتوقف على منطقة الش��رق
األوس��ط ،لكن��ه يمت��د إل��ى دول أوروبا وغيره��ا ،وظهر
ف��ي س��يرالنكا .في أوائ��ل يوليو الماض��ى حذر معهد
دراس��ات الحرب ،فى واش��نطن ،من أن داعش لم يُهزم
نهائ ًي��ا ،ويس��تعد للع��ودة مج��ددًا ،عل��ى نح� ٍ�و «أش��د
خط��ورة» ،رغ��م خس��ارته أراض��ي «دول��ة الخالف��ة»
المزعوم��ة ،فيص س��وريا والعراق ،حي��ث يمثل أكثر
م��ن  30أل��ف مقاتل خطرا محتم�لا وإمكانية للعودة،
اس��تغالال لثغرات أمنية أو اس��تعادة تنش��يط الخاليا
النائم��ة .وبالرغ��م م��ن الهزيم��ة ،يطل داعش برأس��ه،
ويمث��ل خط��را قائم��ا بش��كل واض��ح ،يعي��د التذكير
بنشأته الغامضة.
أكرم القصاص

كيف يفكر العدو؟

زيارة خاطفة لقائد سالح الجو الصهيوني إلى أميركا
ذك��ر موق��ع «إس��رائيل دفيني��س» أن قائ��د س�لاح الج��و الصهيوني «اإلسرائيلي» وسالح الجو األميركي يوجد اليوم في نقطة ال سابق لها
من ناحية العمق والعالقة العملياتية”.
اللواء عميكام نوركين ،زار هذا األسبوع الواليات المتحدة
وف��ي الس��ياق ،اعتبر جيش اإلحت�لال أن «لهذه الزي��ارة أهمية
األميركي��ة ،واجتم��ع م��ع القي��ادة العلي��ا لس�لاح الج��و
إس
كبي��رة لفه��م المصال��ح االس��تراتيجية ،وبش��كل خ��اص
األميركي ومسؤولين كبار في المؤسسة األمنية.
ر
ا
ئ
ي
ل دف
عل��ى ض��وء التعاظ��م العملياتي ف��ي الفت��رة الحالية .كما
وبحس��ب الموق��ع ،ق��ام نوركي��ن باس��تعراض
ينيس
س��اهمت هذه الزيارة في فهم احتياجات س�لاح الجو تمهيداً
اس��تراتيجي أم��ام المس��ؤولين االميركيي��ن الكب��ار،
متطرق �اً إل��ى األح��داث األخيرة في «الش��رق األوس��ط» والتحديات
التفاقات مس��اعدة مستقبلية واستمراراً للتعاون مع منظومة
التي يواجهها جيش العدو في هذه األيام .وقال «التعاون بين سالح الجو
الـ أف .”35

